Referat fra ordinær generalforsamling i
Asnæs Forsamlingshus
torsdag, den 24/2 2022 kl. 19.00
Ole Holst bød velkommen til de dejlig mange fremmødte
medlemmer.
l.

Valg af dirigent Bestyrelsens forslag Hans Henrik Jørgensen blev valgt.
Hans Henrik takkede for valget og sikrede sig, at den ordinære
generalforsamling var lovligt indvarslet via udsendte breve og emails samt annonce i Ugeavisen Odsherred onsdag den 9.
februar 2022.

2.

Formanden aflægger beretning –
Formanden aflagde sin beretning (se vedhæftet fil) til debat.
Der blev forespurgt om vi i grundejerforeningen deltager i
Naturplejekorpset forskønnelse af byen. Dette deltager vi ikke i.
Der var ikke flere af de fremmødte, der havde bemærkninger til
formandens beretning, som herefter blev vedtaget af
forsamlingen.

3.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse –
Kassereren aflagde regnskab, som ligeledes blev vedtaget af
forsamlingen, (se vedhæftede fil).
Der var en enkelt deltager, der syntes det var et godt
pengeinstitut vi har, siden vi kan få positive renter.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg:
Ole Holst

- blev genvalgt.

Else Pedersen

- blev genvalgt.

Ejvin Aagaard

- blev genvalgt.

Valg af suppleant Morten Pauli

- blev genvalgt.

Forsamlingen blev anmodet om, at hvis man har lyst til at
deltage i bestyrelsen, skal man ikke holde sig tilbage, men
endelig melde sig til formanden.

5.

Valg af revisor – på valg:
Bente Jørgensen

6.

- blev genvalgt

Fastsættelse af kontingent - Inge gennemgik budgettet, hermed uændret kontingent kr.
100,00 pr. år.

7.

Behandling af indkomne forslag

- Der var kommet følgende forslag:

Tilskud til Fritidsborgers etablering af permanent lys i julehjerterne. Anette Nielsen fortalte
forsamlingen om, hvilke tiltag der skulle foretages, for at julehjerterne kunne lyse bedre. De
ansøgte kr. 40.000,- blev bevilget af forsamlingen.
Forespørgsel om opsætning af en af vores bænke på Stadionvej evt. ved cykelbanen. Her
vedtog vi at grundejerforeningen kontakter Odsherred Kommune for en godkendt placering.
Derefter opstiller vi en af vores bænke.
Der var ikke flere indkomne forslag til behandling.

8.

Eventuelt - Her blev ordet givet frit for debat.
En deltager forespurgte om vi i grundejerforeningen har planlagt tiltag til en event vedr.
Tour de France, hvilket vi ikke har.

En deltager forespurgte, om vi havde noget med alt det vand der løber over vejen på
Rødhøj, uden for byen. Vi tror, at kommunens folk har styr på denne sag.

Da der var ikke flere deltagere, der ønskede ordet, takkede dirigenten forsamlingen for god
ro og orden.

Ole Holst takkede dirigenten for den gode gennemgang af generalforsamlingen og tildelte
dirigenten en vingave.

Generalforsamlingen var slut ca. kl. 20,10 - referent Else Pedersen

_________________________________

Hans Henrik Jørgensen/dirigent

Efter generalforsamlingen holdt vi et bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os som følger:
Formand - Ole Holst, Torvevangen 9, Asnæs
Næstformand - Inge Bruun, Nøddevænget 12, Asnæs
Kasserer - Inge Knudsen, Møllegårdsparken 3, Asnæs
Sekretær - Else Pedersen, Askevænget 1, Asnæs
Bestyrelsesmedlem - Ejvin Aagaard, Nørrevangen 3, Asnæs

__________

___________

Ole

Inge B.

____________
Inge K.

________________ __________
Ejvin

Herefter fik vi lidt at spise og drikke, hvor hyggesnakken kunne fortsætte.

Else

